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Звгг щодо аудиту фшансово¥ 3BiTHOCTi

Думка i3 застереженням
Ми провели аудит фшансово!' звкносп Акщонерного товариства "КварцсамоцвНи", що 
складаеться з Балансу (Звку про фшансовий стан) Товариства станом на 31 грудня 2020 
року, Зв1ту про фшансов1 результати (Зв1ту про сукупний дохщ), Зв1ту про рух грошових 
кон тв  (за прямим методом) та Зв1ту про власний кап1тал за piK, що зак1нчився зазначеною 
датою, i Прим1ток до фшансово'! звггностц включаючи виклад значущих обл1кових 
пол1тик.

На нашу думку, за винятком можливого впливу питания, описаного в роздш «Основа для 
висловлення думки ¡з застереженням» нашого звггу, фшансова зв1тн1сть, що додаеться, 
в1дображае достов1рно, в ycix суттевих аспектах фшансовий стан АТ «КварцсамоцвНи» на 
31 грудня 2020 р., та Г! фшансов1 результати i грошов1 потоки за р к , що заюнчився 
зазначеною датою, вщповщно до М1жнародних стандарНв ф1нансово! зв1тност1 (МСФЗ), 
та вщповщае вимогам Закону Украши «Про бухгалтерский обл1к та ф1нансову зв1тн1сть в 
Украйн» в1д 16.07.199р. № 996-XIV(i3 зм1нами) щодо складання ф1нансово!' звшюсть

Основа для висловлення думки i3 застереженням
1. Для складання фшансово! зв!тност1 за МСФЗ Шдприемство використовуе форми 
зв1тност1, визначен1 НП(С)БО 1. Щ форми по структур! не в повнш Mipi вщповщають 
вимогам МСБО 1.
2. Нам не вдалося отримати достатш та належш аудиторськ! докази щодо визнання i 
оц1нки основних засоб!в, а саме:
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В наслщок впливу пандеми корона вГрусу СОУШ 19, е в наявност1 ознаки знец1нення 
основних засоб1в:
- Скорочення обсяпв д1яльност1
- Зменшення попиту продукцп
- Збитков1сть
- Державн1 обмеження 1 карантини
- Суттеве коливання справедливо! вартосп актив1в 
Пщприемство облпсовуе основн1 засоби за переоц1неною вартютю.
Якщо варт1сть в1дшкодування перевищуе балансову вартють, знещнення немае, 1 навпаки, 
якщо вартлсть вщшкодування менше балансово! вартють основних засоб1в, е наявн1сть 
знец1нення. Пзниця м1ж балансовою варт1стю та вартютю вщшкодування е збиток вщ 
знещнення.
Збиток вщ знещнення основних засоб1в, обл1к яких здшснюеться за переоцшеною 
вартютю, в1дображаеться у роздш II Сукупний дох!д форми 2.
Як результат, юнуе невизначен!сть, яка може вплинутц на величину власного кашталу та 
зменшення величини чистих акптав. Безпосередн1й вплив подш на даний час не може 
бути визначений. Фшансова звггнють не включае будь-яких коригувань, як! можуть мати 
мюце в результат! тако! невизначеностт
Станом на 31.12.2020 року обл1ков1 оцшки по основним засобам по
- строку корисного використання основного засобу;
- методу амортизаци основних засоб1в;
- лквщацшно! вартост! 
не переглядалися.
3. Вщповщно п.6 ст. 12.1 ЗУ «Про бухгалтерський обл!к та фшансову звггнють в УкраМ» 
№996 вщ 16.07.1999 р. (¿з змшами):
«П!дприемства, як1 в!дпов1дно до законодавства складають фшансову звНшсть за 
м1жнародними стандартами, зобов’язан! забезпечити ведения бухгалтерского обл!ку 
в1дпов!дно до обл1 ково1 полНики за м1жнародними стандартами п!сля подання першо! 
ф1нансово1 зв!тност1 за м1жнародними стандартами, що визнаеться такою у порядку, 
визначеному м!жнародними стандартами.»
Фшансова звНнють за 2020 рш складено шляхом трансформащ! фшансово! звНност! за 
ПСБО у фшансову звшисть за МСФЗ. Бухгалтерський облш ведеться за ПСБО.

Ми провели аудит вщповщно до М!жнародних стандарта аудиту (МСА). Нашу 
вщповщальшсть згщно з цими стандартами викладено в роздш «Вщповщальшсть 
аудитора за аудит фшансово! звИноста нашого зв1ту.

Ми е незалежними по в1дношенню до АТ «КварцсамоцвИи» згщно з етичними вимогами, 
викладенйми в Кодекс! етики Ради з М!жнародних стандарт!в етики для бухгалтер!в 
(Кодекс РМСЕБ), а також виконали ¿нш! обов’язки з етики вщповщно до цих вимог.

Ми вважаемо, що отримаш нами аудиторсью докази е достатшми ! прийнятними для 
використання !х як основи для нашо! думки !з застереженням.
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1нша шформащя

Кер1вництво несе вщповщальнють за шшу шформацпо. 1нша шформащя АТ 
«КварцсамоцвИи» включае «1нформащю про структуру власносН Товариства за 2020 
рш».

Наша думка щодо фшансово1 звш юеп не поширюеться на шшу шформашю [ ми не 
робимо висновок з будь-яким р1внем впевненостл щодо щеТ шшо! шформаци. У зв'язку з 
нашим аудитом фшансовоТ звНносН нашою вщповщальнютю е ознайомитися з шшою 
шформащею та при цьому розглянути, чи юнуе суттева невщповщнють м1ж шшою 
шформащею 1 фшансовою звшйстю або нашими знаниями, отриманими пщ час аудиту, 
або чи ця шша шформащя мае вигляд такоТ, що мютить суттеве викривлення. Якщо на 
основ1 проведено-1 нами роботи стосовно шшоТ шформаци, отримано-1 до дати звпу 
аудитора, ми доходимо висновку, що юнуе суттеве викривлення шеТ шшоТ шформацп, ми 
зобов’язаш повщомити про цей факт. Ми не виявили таких факт1в, яю б необхщно було 
включили до звггу.
Пояснювальний параграф

Не змшюючи нашу думку, звертаемо увагу на юнування таких обставин в Украпп як 
економ1чна криза, проведения Операци об'еднаних сил ЗСУ (ООС) та пандем1я СОУГО-19.

Основш наслщки поширення СОУШ-19 мають для наступних аспекпв бухгалтерського 
облпсу: знецшення нефшансових актив1в; оцшка запаав; безперервнють д1яльностц поди 
теля звггноТ дати; податков1 наслщки.

Вплив цих обставин та 1х остаточне врегулювання неможливо передбачити з достатньою 
в1рогщшстю. Безпосереднш вплив подш на д1яльнють АТ «Кварцсамоцвпи» на даний час 
не може бути визначений. Але ми звертаемо увагу на щ обставини з огляду на те, що щ 
обставини спричиняють невизначенють економ1 чно1 ситуацп та юнуе значна ймов1рнють 
подалыного 1х негативного впливу на економшу краши в щлому та на операцшну 
д1яльнють АТ «Кварцсамоцвпи» зокрема.

Наша думка не мютить жодних застережень в зв’язку гз зазначеними питаниями 

Ключов1 питания

Ключов1 питания аудиту -  це питания, що, на наше професшне судження були найбшып 
значущими пщ час проведения нами аудиту фшансовоТ звпноеп за поточний перюд.
Ми визначили, що за винятком питань, ЯК1 викладеш в роздЫ "Основа для висловлення 
думки [з застереженням", вщсутш шип ключов1 питания аудиту, про яю необхщно 
повщомити в нашому звга.

Вщповщальнють управлшського персоналу та тих, кого надшено найвищими 
повноваженнями, за фшансову звггшсть

Управлшський персонал несе вщповщальнють за складання 1 достов1рне подання 
фшансовоТ звпносп вщповщно до МСФЗ та за таку систему внутрлшнього контролю, яку 
управлшський персонал визначае потр1бною для того, щоб забезпечити складання 
фшансовоТ звпностц що не мютить суттевих викривлень внаслщок шахрайства або 
помилки.
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При складанш фшансовоТ звНност! управлшський персонал несе вщповщальнють за 
оцшку здатносп Товариства продовжувати свою д!яльшсть на безперервнш основц 
розкриваючи, де це застосовно, питания, що стосуються безперервносН д 1яльност1 , та 
використовуючи припущення про безперервнють д1яльност1 як основи для 
бухгалтерского облжу, кр1м випадшв, якщо управлшський персонал або плануе 
лшвщувати Товариство чи припинити д!яльшсть, або не мае шших реальних альтернатив 
цьому.

Тл, кого надшено найвищими повноваженнями, несуть вщповщальнють за нагляд за 
процесом фшансового звНування Товариства.

Вщповщальшсть аудитора за аудит фшансово? звггносп

Нашими цшями е отримання обгрунтовано!' впевненосН, що фшансова звшпсть у цтому 
не мютить суттевого викривлення внаслщок шахрайства або помилки, та надання звИу 
аудитора, що мютить нашу думку. Обгрунтована впевнешсть е високим р1внем 
впевненост1, проте не гарантуе, що аудит, проведений вщповщно до МСА, завжди виявить 
суттеве викривлення, коли воно юнуе. Викривлення можуть бути результатом шахрайства 
або помилки; вони вважаються суттевими, якщо окремо або в сукупноси, як обгрунтовано 
очкуеться, вони можуть впливати на економ!чш р!шення користувач1в, що приймаються 
на основ! ще! фшансово!' звИносП.

Виконуючи аудит вщповщно до вимог МСА, ми використовуемо професшне судження та 
професшний скептицизм протягом всього завдання з аудиту. Кр1м того, ми:

• щентифкуемо та оцшюемо ризики суттевого викривлення фшансово! звшюст! 
внаслщок шахрайства чи помилки, розробляемо та виконуемо аудиторсью 
процедури у вщповщь на щ ризики, а також отримуемо аудиторськ! докази, що е 
достатшми та прийнятними для використання !'х як основи для нашо! думки. Ризик 
невиявлення суттевого викривлення внаслщок шахрайства е вищим, шж для 
викривлення внаслщок помилки, оскшьки шахрайство може включати змову, 
пщробку, навмисш пропуски, нев!рш твердження або нехтування заходами 
внутршнього контролю;

• отримуемо розумшня заход1в внутршнього контролю, що стосуються аудиту, для 
розробки аудиторських процедур, яю б вщповщали обставинам, а не для 
висловлення думки щодо ефективносП системи внутр1шнього контролю;

• оцшюемо прийнятнють застосованих облкових политик та обгрунтованють 
облкових ощнок г вщповщних розкритпв шформаци, зроблених управлшським 
персоналом;

• доходимо висновку щодо прийнятноеп використання управлшським персоналом 
припущення про безперервнють д!яльносп як основи для бухгалтерского облку та 
на основ! отриманих аудиторських доказ!в робимо висновок, чи юнуе суттева 
невизначешсть щодо под!й або умов, як! поставили б пщ значний сумшв 
можлив!сть Товариства продовжити безперервну д!яльшсть. Якщо ми доходимо 
висновку щодо юнування тако!' суттево!' невизначеност!, ми повинн! привернути 
увагу в своему з в т  незалежного аудитора до вщповщних розкритт!в !нформац!!' у 
ф!нансов!й звИност! або, якщо так! розкриття шформаци е неналежними,



модифкувати свою думку. Наш! висновки грунтуються на аудиторських доказах, 
отриманих до дати нашого звшу незалежного аудитора. ВПм майбутш поди або 
умови можуть примусити Товариство припинити свою д!яльшсть на безперервнш 
основц

• оцшюемо загальне подання, структуру та змют фшансово! звггносП включно з 
розкриттями шформаци, а також те, чи показуе фшансова звшпсть операци та 
под!!', що покладеш в основу и складання, так, щоб досягти достов!рного 
вщображення;

• отримуемо прийнятш аудиторсью докази в достатньому обсяз1 щодо фшансово! 
шформацп суб’екНв господарювання або господарсько! д1яльносП Товариства для 
висловлення думки щодо фшансово! звтю сть Ми несемо вщповщальшсть за 
керування, нагляд та виконання аудиту Товариства. Ми несемо вщповщальшсть за 
висловлення нами аудиторсько! думки.

Ми повщомляемо тим, кого надшено найвищими йовноваженнями, шформацно про 
запланований обсяг I час проведения аудиту та суттев1 аудиторсью результата, 
включаючи будь-яю суттев! недолки заход1в внутршнього контролю, виявлеш нами пщ 
час аудиту.

Ми також надаемо тим, кого надшено найвищими повноваженнями, твердження, що ми 
виконали вщповщш етичш вимоги щодо незалежноеп, та повщомляемо !м про вш 
стосунки й шнп питания, як! могли б обгрунтовано вважатись такими, що впливають на

Приватне пщприемство аудиторська ф!рма «Аудит-Ольга». 1дентиф!кац!йний код за 
СДРПОУ: 20425581. Мюцезнаходження: 10020, м. Житомир, проспект Миру, буд.16.

ППАФ «Аудит-Ольга» включено до Реестру аудитор1в та суб'екпв аудиторсько! 
д1яльност1 до розд1лу 3 «Суб'екти аудиторсько'! д1яльность як1 мають право проводити 
обов'язковий аудит фшансово! зв!тност1». Реестру аудитор1в та суб’екДв аудиторсько! 
д!яльност1 за №0482.
Посилання на реестр: https://www.apu.com.ua/subjekty-audytorskoi-dijalnosti-jaki-majut-
ргауо-ргоуобу1у-оЬоу] агкоуу] -audyt-fmansovoi-zvitnosti/

Дата аудиторського звггу: 25 лютого 2021 року.

Директор ППАФ «Аудит-Ольга»
Коломшчук Bipa Миколшвна
(Номер реестращ '1 у Peecipi аудитор1в та суб'екнв аудиторсы

нашу незалежнють, а також, де це застосовно, щод .стережних заходш.
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Пщприемство Акшонерне товариство "Кварцсамоцвгги"
Територ1я ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ 
Оргашзацшно-правова форма господарювання АКШОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО
Вид економ1чно1 д1яльносН Д1ЯЛЬН1СТЬ У СФЕР11НЖИН1РИНГУ. 
ГЕОЛОГИ ТА ГЕОДЕЗ!?. НАДАННЯ ПОСЛУГ ТЕХН1ЧНОГО 
КОНСУЛЬТУВАННЯ В НИХ СФЕРАХ 
Середня кшькють пращвниюв 73 
Одиниця вим1ру : тис. грн.
Адреса 12 ГОТ Житомирська область . Хороипвський район, смт Хоронив, 
вул. Чкалова, буд.8. т.104145) 3-22-63 
Складено (зробити позначку "у" у вщповщнШ клггинщ): 
за поло^:вннямиХстанДаРтами) бухгалтерского облшу 
за ш ж народними стандартами фшансово! звгою еп

Дата (piK, мюяць, число) 
за СДРПОУ 
за КОАТУУ 
за КОПФГ

за КВЕД

Коди
2021 01 01

05396155
1821155100

230

71.12

В1РЕНО» Баланс (v
нт-Оды а» 

Коломдйчук В.М.

3eiT про фшансовий стан ) на "31" грудня 2020 р

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

А \ /  Ы
\ К  М  Актив> '•» iV Ч -О • У V г

Код
рядка

На початок  
звтгного перюду

На кшець звггного 
перюду

1 2 3 4
I. Необоротн! актива 
Нематер1альн1 активи 1000 668 655

перв1сна варт1сть 1001 668 668
накопичена амортизац1я 1002 — 13
Незавершен! кап1тальн1 ¡нвестицИ 1005 — —
Основн1 засоби 1010 29531 26273
первшна вартгсть 1011 48123 48140
зное 1012 18592 21867
1нвестицшна нерухом1сть 1015 — —
Довгостроков1 6ioaori4Hi активи 1020 — —
Довгостроков1 ф1нансов1 ¡нвестищк
як1 обл1ковуються за методом учасИ в кап1тал11нших
пщприемств 1030 264 188

¡нш1 ф!нансов1 ¡нвестицН 1035 — —
Довгострокова деб1торська заборгован1сть 1040 — —
Вщстрочен1 податков1 активи 1045 — —
1нпп необоротн1 активи 1090 — —
Усього за роздшом I 1095 30463 27116
II. Обороты! активи 
Запаси 1100 12243 10228

В и р о б ш т  запаси 1101 8275 7940
Незавершене виробництво 1102 7 —
Г отова продукщя 1103 2435 2281
Товари 1104 1526 7
Поточш 6ioaori4Hi активи 1110 — —
ДебНорська заборгован1сть за продукцпо, товари, роботи, 
послуги 1125 1376 59

ДебДорська заборговашеть за розрахунками: 
за виданими авансами 1130 381 396

з бюджетом 1135 68 23
у тому числ1 з податку на прибуток 1136 — —
1нша поточна дебИорська заборгован1сть 1155 932 25
Поточш фшансов1 ¿нвестицИ 1160 — —
Tpomi та IX екв¡валенти 1165 87 55
Рахунки в банках 1167 87 55
Витрати майбутн1х nepiofliB 1170 — —
iHmi оборотн1 активи 1190 — —
Усього за роздшом II 1195 15087 10786
III. Необоротш активи, утримуваш для продажу, та групи 
вибуття 1200 -- --

Баланс 1300 45550 37902



Пасив Код
рядка

На початок 
звттного року

На кшець звггн 
перюду

1 2 3 4
I. Власний кап ¡тал 
Зареестрований (пайовий) каштал 1400 3900 3900

Каштал у доощнках 1405 10112 10110
Додатковий кап!тал 1410 — —
Резервний каштал 1415 — -
Нерозподшений прибуток (непокритий збиток) 1420 -9500 -10617
Неоплачений каштал 1425 — —
Вилучений капрал 1430 - —
Усього за роздшом I 1495 4512 3393
II. Довгостроков1 зобов'язання 1 забезпечення 
Вщстрочеш податков1 зобов'язання 1500 - -

Довгостроков1 кредита баншв 1510 — —
1ннп довгостроков1 зобов'язання 1515 - —
Довгостроков1 забезпечення 1520 — -
Цшьове фшансування 1525 — -
Усього за роздшом II 1595 — —
III. Поточш зобов'язання \ забезпечення 
Короткостроков1 кредити банюв 1600 - -

Поточна кредиторська заборговашсть за: 
довгостроковими зобов'язаннями 1610 35625 25620

товари, робота, послуги 1615 1301 1477
розрахунками з бюджетом 1620 88 100
у тому числ1 з податку на прибуток 1621 33 —
розрахунками з1 страхування 1625 60 83
розрахунками з оплати прап1 1630 199 316
Поточна кредиторська заборгован1сть за одержаними 
авансами

1635 3159 3153

Поточш забезпечення 1660 — 104
Доходи майбутшх пер!од!в 1665 — -
1нш1 поточи! зобов'язання 1690 606 3656
Усього за роздшом III 1695 41038 34509
IV. Зобов'язання, пов'язаш з необоротними активами, 
утримуваними для продажу, та трупами вибуття 1700 - -

Баланс / / 1900 45550 37902

Голова Правлшня

Головний бухгалтер

Кобець Анатолш Васильович

Кучер Mapin Ничипор1вна
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  ГНдприемство Акщонерне товариство "КварцсамоцвДи"
Дата (piK, мюяць, число)

з а  едрпоу

Коди
2021 01 01

05396155

3b í t  про фшансов! результата ( 3b í t  про сукупний дохщ )
за 2020 piK

—  «ПЕРЕВ1РЕНО»
Тректф ГИТ АФ «Аудит-Ольга»

'  Колом1йчук В.М.

Ф орм а №  2

I. ФШАНСОВ1РЕЗУЛЬТАТИ
К од за  Д К У Д 1801003

-  1Р  '  /  :! !
Стаття Код

рядка За звггний перюд
За аналопчний 

перюд попереднього
\ а ' ,  / / року

2 3 4
Чистий Дохщ вщ peani3aui'í продукцй' (товар1в, роб1т, 
послуг) 2000 5230 7365

— Соб1варт1сть реал1зовано'1 продукцй' (товар i в, роб1т, 
послуг) 2050 (3765) (3012)

—
Валовий:

прибуток 2090 1465 4353

збиток 2095 (--) (--)
Ihuií операщйш доходи 2120 ‘  10526 11778
Адмшютративш витрати 2130 (2380) (3113)

1
Витрати на збут 2150 (144) (769)
Ihuií операщйш витрати 2180 (10016) (12059)
Фшансовий результат вщ операшйноТ д1яльностй 

прибуток 2190 -- 190

збиток 2195 (549) (--)
Дохщ вщ ynacTÍ в кап1тал1 2200 —

Ihihí фшансов1 доходи 2220 55 200
Ihuií доходи 2240 — 20
®ÍHaHCOBÍ витрати 2250 (17) (152)
Втрати вщ ynacTÍ в KanÍTaui 2255 (147) (--)
Ihuií витрати 2270 (2) (75)

- Ф1нансовий результат до оподаткування: 
прибуток 2290 - 183

збиток 2295 (660) (--)
Витрати (дохщ) з податку на прибуток 2300 — -33

_ Прибуток (збиток) вщ припинено! д1яльнос'п п1сля
2305

оподаткування
Чистий ф1нансовий результат: 

прибуток
2350 - 150

У збиток 2355 (660) (--)

II. СУКУПНИЙ д о хщ

Стаття Код
рядка За звггний перюд

За аналопчний 
перюд попереднього 

року
1 2 3 4

Дооцшка (ущнка) необоротних актив1в 2400 — -496
Дооцшка (ущнка) фшансових шструменДв 2405 — -
Накопичеш Kypcoei р1знищ 2410 — -
Частка шшого сукупного доходу асоцшованих та 
сшльних пщприемств 2415 - -

1нший сукупний дохщ 2445 - -
1нший сукупний дох1д до оподаткування 2450 — -496
Податок на прибуток, пов'язаний з шшим сукупним 
доходом 2455 ~ -

1нший сукупний дохщ шсля оподаткування 2460 - -496
Сукупний дохщ (сума рядк1в 2350 ,2355  та 2460) 2465 -660 -346



III. Е Л Е М Е Н Т И  О П Е Р А Ц Ш Н И Х  В И Т Р А Т

Назва статт1
Код

рядка За звггний перюд
За аналопчш  

перюд попередн 
року

1 2 3 4
Матер1алын затрати 2500 4850 7475
Витрати на оплату пращ 2505 4339 5162
Вщрахування на сошальш заходи 2510 1040 1124
Амортизащя 2515 3384 3219
1шш операцшш витрати 2520 2642 2200
Разом 2550 16255 19180

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИК1В ПРИБУТКОВОСТ1АКЦШ

Назва статп Код
рядка За звггний перюд

За аналопчни! 
перюд попереднь 

року
1 2 3 4

Середньор1чна кшыасть простих акцш 2600 194981200 194981200
Скоригована середньор1чна кшьк1сть простих акцш 2605 194981200 194981200
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцш 2610 * ( 0.00263100) 0.00077960
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту 
акцйо 2615 ( 0.00263100) 0.00077960

Дивщенди на одну просту акцш 2650 -- -

Голова Правлшня 

Головний бухгалтер

Кобець Анатолш Васильович

Кучер Мар1я Ничипор1вна

ч
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Пщприемство Акшонеше товариство "Кварцсамоивгги"

Ж ,

Дата (pin, м кяць, число) 

за СДРПОУ

Коди
2021 01 01

05396155

ч3в1т про рух грошових KoniTie ( за  прямим методом )
_    за  2020 piK

«IIF.PEBIPI.HO» ?
ТТГТ Л rISJupeKTop^nn АФ^Аудит-Ольга» 

--К ол ом ш ч ук  ]

Форма №  3 К од за ДКУ Д 1801004

__
Статгя Код

рядка За звггний перюд
За аналопчний 

перюд попереднього 
________року________

1
I. Рух к о д т в  у результат! операщйноТ д!яльност! 
Надходження в!д:
Реал!зацп продукцп (товар1в, роб1т, послуг)______

3000 5230 7365

Повернення податшв i збор1в 3005 1377
у тому числ! податку на додану вартють 3006 1377
Цшьового фмансування ЗОЮ
Надходження аванав вщ покупц!в i замовш ш в 3015 2750 6929
Надходження вщ повернення аванАв 3020 58
iH iii i  надходження 3095 1296 48
Витрачання на оплату: 
ToBapiB (робП, послуг) 3100 (827) (11275)

Пращ 3105 (3373) (4198)
Вщрахувань на сощальш заходи 3110 (982) (П 2 4 )
Зобов'язань з податк!в i збор1в 3115 (1541) (1924)
Зобов'язання з податку на додану вартють 3117 (331) (392)
Зобов'язання з шших податшв i збор!в 3118 (1210) (1532)
Витрачання на оплату аванс iB 3135 (3892) (5143)
Витрачання на оплату повернення аванс!в 3140 (1773) (-)
1н1ш витрачання ~ 3190 (120) (92)
Чистий рух к о н т в  вщ операщйно! д!яльност! 3195 -3228 -7979
II. Рух к о и т в  у результат! швестицшноТ дшльност! 
Надходження в!д реал!зац!Т:
ф!нансових !нвестиц!й____________________________

3200

необоротних актив!в 3205 1032
Надходження вщ отриманих:
BiflCOTKiB

3215

дивщ ендт 3220
Надходження вщ дериватив!в 3225
1нш! надходження 3250 200
Витрачання на придбання: 
фшансових ¡нвестищй 3255 (71) (--)
необоротних актив ¡в 3260 (--) (4540)
Виплати за деривативами 3270 (--) (--)
1нпп платеж! 3290 (--) (--)
Чистий рух к о и т в  вщ щвестицшно! д!яльност!
III. Рух к о и т в  у результат! фшансово!' д!яльност! 
Надходження в1д:
Власного кап!талу______________________________

3295 -71 -3308

3300

Отримання позик 3305 3348 5439
iH u i i  надходження 3340
Витрачання на: 
Викуп власних акцш 3345 (--) (--)
Погашения позик 3350 83 2500
Сплату дивщенд!в 3355 (--) (--)
iHHii платеж! 3390 (--) (--)
Чистий рух к о и т в  вщ фшансово'! д!яльност! 3395 3265 2939
Чистий рух грошових к о н т в  за з в т ш й  перюд 3400 -34 -8348
Залишок к о н т в  на початок року 3405 87 8457
Вплив змши валютних куршв на залишок кошНв 3410 -22
Залишок к о н т в  на юнець року 3415 55 87



Голова Правлшня

Головний

Кобець Анатолш Васильевич 

Кучер Мар1я Ничипор1вна



Шдприемство Акшонерне товариство "КварцсамонвНи"
Дата (р к , м кяць, число)

за  едрпоу

Коди
2021 01 01

05396155

«ПЕРЕВ1РЕНО»

Звтг про власний капггал 
за 2020 рж

Форма № 4 КодзаДКУД 1801005

В.М,
Зареест-
рований
(пайови

й)
кап ¡тал

Кап ¡тал 
у дооцш- 

ках

Додат-
ковий

капггал

Резер- 
вний 

кап ¡тал

Нероз-
подше-

ний
прибуток
(непокри

тий
збиток)

Неопла-
чений

капггал

Вилу- 
чений 

кап ¡тал
Всього

/
Н а 1 & 5? 
С таття

Код
рядка

у

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 3900 10112 — — -9500 — — 4512
Коригування:
Зм1на облжовоТ пол1тики 4005 -- -- - - - - - -

Виправлення помилок 4010 — — — — — — — —

1нш1 змши 4090 — — — — — — — -
Скоригований залишок на 
початок року 4095 3900 10112 -- -- ‘ -9500 - - 4512

Чистий прибуток (збиток) 
за звггний перюд 4100 -- -- -  ■ -- -660 - - -660

1нший сукупний дохщ за 
звггний пер1од 4110 - -- -- -- - - - -

Розподш прибутку: 
Виплати власникам 
(дивщенди)

4200 - - - -- - -- - -

Спрямування прибутку до 
зареестрованого катталу 4205 - - -- -- - - - -

В1драхування до резервного 
катталу 4210 - -- -- - - - - -

Внески учаснишв : Внески 
до катталу 4240 -- -- -- - - - - -

Погашения заборгованост1 з 
катталу 4245 -- -- -- -- - - - -

Вилучення кап1талу : Викуп 
акцш (часток) 4260 - - -- - - - - -

Перепродаж викуплених 
акц1й (часток) 4265 - - -- -- - - - -

Анулювання викуплених 
акщй (часток) 4270 -- - -- - - - - -

Вилучення частки в 
каттал1 4275 -- -- -- -- - - - -

1нш1 змши в каттал1 4290 — -2 — — -457 — - -459
Разом зм1н у каттал1 4295 — -2 — — -1117 — - -1119
Залишок на кшець року 4300 3900 10110 - - -10617 - - 3393

Голова Правлшня 

Головний бухгалтер

Кобець Анатол1й Васильович

Кучер Мар1я Ничипор1вна



Примггки 
до фш ансово1 звггносп за рж , що закш чився  

Примн ка 1. О ргаш заш я
АТ «КварцсамоцвПи» веде вцш к свого юнування з 1931 року, коли була створена Волинська 
експедищя. В 1967 рощ тдприемство перейменоване в рудник "Волинський". На баз1 цього 
шдпремства в 1977 рощ було створене ВПО "Захщкварцсамоцвгги". В 1992 рощ на баз1 ВПО 
"Зах1дкварцсамоцв1ти" було створене орендне тдприемство, яке в процес1 приватизацй в 1999 
рощ перетворене у ВАТ "Кварцсамоцвпи".
19 березня 2010 року на виконання вимог ЗУ "Про акщонерш товариства" ВАТ 
"Кварцсамоцвки" було перереестровано у ПАТ "Кварцсамоцвгги". ПАТ "Кварцсамоцвпи" е 
правонаступником ВАТ "Кварцсамоцвгги".
Основними видами д1яльност1 товариства е:
- д1яльшсть у сфер1 шжирингу, геологи та геодезп, надання послуг техтчно! консультаций у цих 
сферах.
Середньооблжова чисельн1сть прац1вник1в обл1кового складу на кшець року становила 73 
особи.
Дошрне тдприемство "ЖИТОМИРСБК1 КВАРЦСАМОЦВ1ТИ" (ДП "ЖИТОМИРСЬЮ 
КВАРЦСАМОЦВ1ТИ"), код СДРПОУ 41355072, фиш вщсутш.

Прим1тка 2. «О снова надання ш формащ 1»
Концептуальною основою фшансово! звИносД за р к , що закшчився 31.12.2020 р., е 

бухгалтерсью полггики, що базуються на вимогах МСФЗ.
Ф1нансова зв1тн1сть надана у тисячах гривень.
Функщональна валюта
Функц1ональною валютою фшансово'1 зв1тност1 Товариства е гривня.
Примггка 3. Основн1 принципи бухгалтерського облж у  
Визнання та оц1нка фшансових шструменНв
Товариство визнае так1 категорп фшансових шструменПв:

• Торгова дебтгорська заборгован1сть;
• Торгова кредиторська заборговатсть;
• Отриман1 позики.

Пщ час первюного визнання ф1нансового активу або фшансового зобов’язання Товариство 
оц1нюе IX за 1хньою справедливою варт1стю.

Грошов1 кошти та 1хн1 екв1валенти
Грошов1 кошти складаються з гоНвки в кас1 та рахунк1в у банку.
Поточна дебггорська заборгован1сть
У склад1 поточно! дебНорсько!' заборгованост1 Товариство вщображае так1 активи: 

дебНорська заборговатсть за товари, роботи, послуги; 
дебкорська заборговатсть за розрахунками за виданими авансами;

1

______________
«ПЕРЕВ1РЕНО»

ектор ПТУАФ «Аудит-Ольга»э ПТуА1
_ Коломотук В.М.

31 грудня 2020 року



дебкорська заборговашсть за розрахунками з бюджетом; 
шша поточна дебкорська заборговашсть.
Резерв сумшвних борпв станом на 31.12.2020 року вщсутнш.

Деб1торська заборгован!сть за товары, роботи, послуги станом на 31.12.2020 року становш 
59 тис. грн.

Дебкорська заборговашсть за виданими авансами станом на 31.12.2020 року становить 
396 тис. грн.

Дебкорська заборговашсть з бюджетом станом на 31.12.2020 року складае 23 тис. грн.
1нша поточна дебкорська заборговашсть станом на 31.12.2020 року складае 25 тис. грн.

Згортання фшансових актив1в та зобов’язань
Ф1нансов1 активи та зобов’язання згортаються, якщо Товариство мае юридичне праве 

здшенювати зал1к визнаних у баланс! сум ! мае нам1р або зробити взаемозалк, або реал!зуватг 
актив та виконати зобов’язання одночасно.

Основш засоби
Основш засоби класиф!куються за характером ! способом використання в д1яльност 

Товариства.
Пщприемство визнае матер!альний об’ект основным засобом, якщо вш утримуеться з метою 

використання його у прорек свое! дшльноск, надання послуг, або зд!йснення адм!н!стративних 
! соц!ально-культурних функц!й, оч!куваний строк корисного використання (експлуатацн) яких 
бшыне одного року та вартють яких бшыне бОООгрн., з 23.05.202 року -20000 грн.

Товариство ощнюе основш засоби за справедливою вартютю.

Амортизащя
Амортизащя по основных засоб1в нараховуеться за прямолшшним методом ! вщображаеться 

у склад! прибутку або збитку. Амортизащю активу починають, коли вш стае придатним для 
використання, тобто коли вш доставлений до мюця розташування та приведений у стан, у 
якому вш придатний до експлуатащ! у споиб, визначений управл!нським персоналом. 
Амортизащю активу припиняють на одну з двох дат, яка вщбуваеться рашше: на дату, з яко! 
актив класифкують як утримуваний для продажу (або включають до лквщацшно! групи, яку 
класифкують як утримувану для продажу) зпдно з МСФЗ 5, або на дату, з яко'! припиняють 
визнання активу. Отже, амортизащю не припиняють, коли актив не використовують або вш 
вибувае з активного використання, доки актив не буде амортизований повшетю. Проте, зпдно з 
використаними методами амортизацн, амортизацшш вщрахування можуть дор!внювати нулю, 
якщо немае виробництва. За земельными дшянками амортизащя не нараховуеться. Строки 
корисного використання р!зних об'екпв основных засоб!в можуть бути представлен! таким 
чином:

Буд!вл! 50 роюв
офюш мебл!, приладдя ! обладнання 5 роюв
транспортш засоби 5 роюв



Переощнка
ГПсля визнання активом, об’ект основних засоб1в (справедливу вартють якого можна 

доскшрно оцшити) слщ облшовувати за переоцшеною сумою, яка е його справедливою 
вартютю на дату переоцшки мшус будь-яка подальша накопичена амортизащя та подалыш 
накопичеш збитки вщ зменшення корисностг Переоцшки слщ проводити з достатньою 
регулярнютю, так щоб балансова вартють суттево не вщргзнялася вщ Не!, що була б визначена 
¡з застосуванням справедливо!' вартосп на кшець звИного пер!оду.

Якщо балансова вартють активу збшыпилася в результат! переоцшки, зб!льшення 
визнаеться в шшому сукупному доход! та накопичуеться у власному кап!тал! пщ назвою 
“Дооцшка”. Якщо балансова варт!сть активу зменшилася в результат! переоцшки, зменшення 
мае визнаватися в прибутку чи збитку. Проте зменшення слщ вщображати в шшому сукупному 
доход!, якщо юнуе кредитове сальдо дооцшки щодо цього активу. Зменшення, визнане в 
шшому сукупному доход!, зменшуе суму, акумульовану у власному каштал! на рахунку 
власного кашталу пщ назвою "Дооцшка".

Подалыш витрати
Товариство не визнае в балансово! вартост! об’екта основних засоб!в витрати на щоденне 

обслуговування ремонт та техшчне обслуговування об’екта. Ид витрати визнаються в прибутку 
чи збитку, коли вони понесен!. В балансовш вартоси об’екта основних засоб!в визнаються так! 
подалыш витрати, яю задовольняють критер!ям визнання активу.

Оренда актив!в, за якою ризики та винагороди, пов’язаш з правом власност! на актив, 
фактично залишаються в орендодавця, класифшуеться як операц!йна оренда. Орендн! платеж! 
за угодою про операцшну оренду визнаються як витрати на прямолшшнш основ! протягом 
строку оренди. Дохщ вщ оренди за угодами про операцшну оренду Товариство визнае на 
прямолшшнш основ протягом строку оренди. Затрата, включаючи амортизащю, понесен! при 
отриманш доходу вщ оренди, визнаються як витрати.

Запаси
Запаси вщображаються за найменшою з величин м!ж соб!варт!стю ! чистою варт!стю реал!заци. 
Соб!варт!сть включае в себе вс! витрати, безпосередньо пов'язаш з виробничим процесом, а 
також вщповщш частки накладних витрат, пов'язаш з виробництвом на основ! звичайно! 
операц!йно1 потужиосй. При вибутт! запас!в використовуеться метод Ф1ФО. Чиста реал!защйна 
варт!сть являе собою розрахункову цшу продажу в ход! звичайно! д!яльност! за вирахуванням 
витрат з продажу

Виплати пращвникам
Товариство визнае короткостроков! виплати прац!вникам як витрати та як зобов’язання 

теля  вирахування будь-яко! вже оплачено! суми. Короткостроков! виплати персоналу, 
забезпечення вщпусток -  товариство визнае як витрати пщ час !х планування.

Станом на 31.12.2020 року поточш забезпечення вщпусток - 104 тис. грн.

Оренда
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Пенсшш зобов’язання
Товариство не мае недержавнсн пенсшно! програми.

Визнання доход1в I витрат
Доходи 1 витрати визнаються за методом нарахування. Дохщ вщ надання послу 

вщображаеться в момент виникнення незалежно вщ дати надходження коп тв  I визначаетьс; 
виходячи 1 3  ступеня завершеносИ операци з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесет у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перюдь що 
вщповщш доходи.

Витрати та позики
Витрати за позиками, як! не е часткою фшансового шструменту та не капшиизуються ж 

частина соб1вартост! актив1в, визнаються як витрати перюду.

Умовш зобов’язання та активи
Товариство не визнае умовш зобов’язання. 1нформащя про умовне зобов’язашт 

розкриваеться, якщо можлив1сть вибуття ресурс1в , яю втшюють у соб1 економтчш вигоди, не ( 
вщдаленою. Товариство не визнае умовш активи.

Стисла шформащя про умовний актив розкриваеться, коли надходження економ1чних вито; 
е ймов1рним.

Прийняття нових стандарте
На дату випуску ще! фшансово! звггности Радою МСБО не були визначеш нов1 стандарти 

поправки та штерпретацн до 1снуючих стандарт!в, яю вступили в силу I не були прийнят 
Товариством достроково.

П ри м ак а 4. Дохщ вщ реал!зацп за рж
2020 2019

Дохщ вщ реагпзацй продукцй та послуг 4 081 4 580

Дохщ вщ реал1защ1 товар1в 1 149 2 785

Всього дохщ 5 230 7 365

П ри м ак а 5. Соб1варткть реал1защ 1

2020 2019
Виробнич1витрати 2 368 1 952

Витрати на персонал 1094 705

Амортизащя 303 .......355
Всього 3 765 3 012
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Примггка 6. Гнил доходи, шин витрати
2020 2019

1нпи доходи:
Доходи вщ списания кредиторсько!' 
заборгованост1

9 884 9 040

Дохщ вщ реал1защ1 шших оборотних 
актив1в ____

42 882

Доходи вщ операцшно!' оренди активов 342 263
Фшансов1 доходи 55 220
1нгш операцшш доходи 258 1593

Всього: 10581 11998
1нпи витрати:
Соб1вартють реал1зованих запашв 23 831
Виробнич1 витрати по утриманню шахт 4 265 7 386
Амортизашя 2 068 709
Витрати на оплату пращ та сощальш внески 2 110 620
Штрафи, пеш - -
Фшансов! витрати 17 227
1нпп операцшш витрати 1 533 2513

Всього: 10035 12286

Примггка 7. Витрати на збут
2020 2019

Витрати на персонал - 82
Маркетинг та реклама - -
1нпп 144 687
Всього витрат на збут 144 769

Примггка 8. А дм ш ктративш  витрати
2020 2019

Витрати на персонал 785 1 183
Амортизащя основних засоб1в 778 780
1нпй 817 1 150
Всього адмнпстративних витрат 2 380 3 113

Примггка 9. П одаток на прибуток
Пщприемство прийняло ршення про незастосування коригувань фшансового результату до 

оподаткування на податков! р1знищ.
Вщстрочеш податки вщсутш.
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Вщхилень м1ж поточним податком на прибуток у податковому облку та п 
бухгалтерському облку немае.

Примггка 10. Нематер1альш активи
2020 2019

Первкна варткть 668 668

Накопичена амортизащя 13 -

Залишкова варткть 655 668

Примитка 11. О сновш  засоби
За кторичною 

вартктю
Буд1вл

!
Машини та 
обладнання

Транспорт Мебл1 та 
приладдя

Незавершене
буд1вництво

Всього

31 грудня 2019 
року

30 043 12 538 4 250 1292 48 123

Надходження - 154 154

Списания, продаж 5 2 130 137

31 грудня 2020 
року

30 038 12 690 4 250 1162 48 140

Накопичена
амортизащя
31 грудня 2019 
року

10 513 4 880 3 061 138 18 592

Нарахування за 
2020 рш

1 824 926 498 27 3 275

31 грудня 2020 
року

12 337 5 806 3 559 165 21 867

Чиста балансова
варткть
(залишкова)
31 грудня 2020 
року

17701 6 884 691 997 26 273

Станом на 31.12.2020 року у склад1 основних засоб1в повшстю зношен1 основш засоб1 

складають 145,6 тис. грн.
Термш користування основними засобами (03) встановлюеться в залежност1 гад техн1чних 
характеристик об'екта 03. Терм1н користування 03 за основними трупами:
- буд1вл1 та споруди - 50 роюв;
- машини та обладнання - 5 роив;
- транспорта! засоби - 5 рошв;
Умови користування: користування 03  здшснюеться у вщповцдаост! з вимогами техшчно-! 
документаци.
Ступшь зносу 03 складае 45%
Ступшь використання 03 складае 5-10 %
Придбано основних засоб1в на суму 154,0 тис. грн.
Реал1зовано основних засоб!в протягом 2020 року на суму 130,0 тис. грн.
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Списано протягом року на суму 7,0 тис. грн.
Обмежень на використання майна немае.
Тестування основних засоб1в на предмет знешнення не здшснювалося.

Примггка 13. Запаси
2020 2019

Г отова продукц1я 2 281 2 435
Незавершене виробництво - 7
Сировина та матер1али (за 1сторичною 
варт1стю)

7 940 8 275

Товари (за соб1варт1стю) 7 1 526
Всього запас1в: 10 228 12 243

Станом на 31 грудня 2020 року знецшення запас1в не вщбувалось.

Примггка 14. Т орпвельна та ¡нша дебпорська заборговаш сть
2020 2019

Торпвельна дебнорська заборговашсть 59 1 376
Аванси, видаш 396 381
Дебггорська---------- заборгован1сть за
розрахунками з бюджетом

23 68

1нша дебггорська заборговашсть 25 932
Чиста варткть торпвельно! дебггорсько! 
заборгованосп

503 2 757

Анал1з чисто! реал1зацшно! вартост1 деб1торсько! заборгованост1 за товари, роботи та послуги 
товариства представлений наступним чином:

2020 2019
До 30 дшв - 449
30-60 дшв 496 1 376
60-90 дшв - 932
90-120 дшв 7 -
Бшыне 120 дшв - -
Всього: 503 2 757

Примггка 15. Грошов1 кошти
2020 2019

Каса та рахунки в банках 55 87
Банювсью депозита, грн. - -

Всього 55 87
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Примггка 16 .Статутний каштал
Статутний капитал Товариства станом на 31.12.2020 р. становить 3 899 624,00 грн. Статутний 
каштал сплачений повн1стю. Статутний каштал Товариства розподшений на 194 981 200 
простих ¿менних акц1й ном1нальною варт1стю 0,02 грн. кожна.
Акцюнери ф1зичн1 особи вщсутш. Кшыасть акц1онер1в юридичних ос1б складае 1 особа. 
Загальна частка акцш, що належать юридичним особам, становить 100 %.

П ри м ак а 17. Довгостроков1 зобов’язання I забезпечення
2020 2019

1нш1 довгостроков1 зобов’язання - -
Всього: - -

Примггка 18. Умовн1 зобов’язання

Судов1 справи
Вимоги р1зного характеру та юридичш претензй' не були пред'явлен1 Товариству протягом 

року.

Оподаткування
Внаслщок наявност1 в украшському комерц1йному законодавств1, й податковому зокрема 

положень, як1 дозволяють бшын н1ж один вар1ант тлумачення, а також через практику, ш 
склалася в загалом нестаб1льному економ1чному середовищ1, за яко! податков1 органи довшьн 
тлумачать аспекти економ1чно1' д1яльноеп, у раз1, якщо податков1 органи шддадуть сумн1в; 
певне тлумачення, засноване на оцшщ кер1вництва економ1чно1 д1яльност1 Товариства 
ймов1рно, що Товариство змушене платити додатков1 податки, штрафи, пень

Примггка 19. Розкриття шформацн про пов’язаш  сторон1.
На п1дприемств1 юнують операцн з пов’язаними сторонами:
1. ТОВ «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА», зареестровано за 

адресою Украша, 04080, м1сто Кшв, ВУЛИЦЯ КИРИЛ1ВСБКА, будинок 41. Украина, 04080 
ТОВ «МУЗЕЙ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА» надало безвщсотков} 
поворотну ф1нансову допомогу. Заборгован1сть АТ «КварцсамоцвИи» на користь ТОВ 
«МУЗЕЙ СУЧАСНОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА» станом на 31.12.2020 рок> 
становНь 1447 тис. грн.

2. Голова правлшня АТ «КварцсамоцвНи» Кобець A.B. (прям1 родич1 Кобця A.B. 
пов’язаност! не мають).

Ведучий управлшський персонал мае поточш виплати у вид1 зароб1тно-1 плати.
Позики прац1вникам не надавалися.
ЗаробИна плата ведучого управл!нського персоналу АТ «КварцсамоцвНи» за 2020 pin 

становить 382,0 тис. грн.
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На шдприемств1 юнують onepauiï, яю облжовуються АТ «КварцсамоцвИи» по методу 
учасп в кашталг

Це onepauiï з ДП «ЖИТОМИРСБК1 КВАРЦСАМОЦВ1ТИ». За результатами 2020 року 
ДП «ЖИТОМИРСБК1 КВАРЦСАМОЦВ1ТИ» отримало збиток в cyMi 146,9 тис. грн.

Втрати вщ швестицш у uouipHÎ пщприемства АТ «КварцсамоцвНи» складають 146,9 тис. 
грн.

Примггка 20. Цглн та полггика управлш ня фш ансовими ризиками
O c h o b h î фшансов1 шструменти Товариства включають позики та торгову кредиторську 

заборговатсть. Основною метою е залучення k o u it îb  д л я  фiнaнcyвaння операцш. Товариство 
мае iHuii фшанада шструменти, таки як торгова дебггорська заборговашсть та rpouiOBi кошти. 

O c h o b h î ризики включають: кредитний ризик та ризик лквщностп 
Кредитний ризик
Товариство укладае угоди виключно з в ¡дома та фшансово стабшьними сторонами. Onepauiï 

з новими юпентами здшснюються на o c h o b î частково!' попередньо!- оплати. Дeбiтopcькa 
заборгованють пщлягае постшному монггорингу.

Ризик лшвщносН
Товариство здшснюе контроль лiквiднocтi шляхом планування поточно!- лжвщность 

Товариство анал1зуе термш платеж1в, яю пов’язаш з дебггорською заборговашстю, а також 
прогнозш потоки грошових k o iu t îb  вщ операцшно!- д1яльностк

П рим ака 21. Управлш ня капггалом
Товариство повинно здшснювати заходи з управлшня катталом, cпpямoвaнi на зростання 
рентабельное™ кап ¡талу, за рахунок ош тпзацп структури заборгованосп та власного кашталу, 
таким чином, щоб забезпечити безперервшеть свое!- д1яльностп Кер1вництво пщприемства 
здшснюе огляд структури кашталу на luopiumA o c h o b î. При цьому кер1вництво анал!зуе 
вартють кашталу та притаманш його складов! ризики. На o c h o b î отриманих b h c h o b k îb  
пщприемство здшснюе регулювання кашталу.

Примггка 22. Поди' шеля дати балансу.
Шсля 31 грудня 2020 року до дати затвердження кер1вництвом фшансово!- звггноеп не 

вщбувалося подш, яю могли би вплинути на фшансовий стан Товариства:
- продаж актив1в не здшснювалась;
- випуск акцш не вщбуваеться, реоргашзащя або лжвщащя пщприемства не вщбуваеться;
- випадки конфюкацп державою актив1в або !-х знищення наприклад, в наслщок пожеж1 або 
повод1 не мали MÎcue;
- будь-яш зм1ни, пов’язаш з юнуючими ризиками або умовними фактами господарсько!- 
д1яльносН не вщбувались;
- не зд1йснюеться будь-яю незвичайш бухгалтерсью коригування. Не розглядаеться внесения 
будь-яких нетипових бухгалтерских проводок;
- не вщбулося будь-яких подШ, яш б поставили пщ cyMHÎB вщповщнють облжово!- политики, яка 
застосовувалась при пщготовщ фшансово!- 3 b ît h o c t î ,  наприклад поди , hkî можуть поставити п1д 
сумн1в обгрунтован1сть припущення про безперервносН пщприемства.

Примггка 23. Затвердження фшансово!' звггносН
Фшансова звпшеть за pÎK, що закшчуеться 31 грудня 2020 року буде затверджуватися на 

дату проведения загальних зборт акц1онер1в, яю плануеться провести у kbîthî 2021 року. 
Примггка 2 4 .1нформащя за сегментами
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Товариство вщображае в звшюс'п окремо шформащю про операцшний сегмент, як 
вщповщае будь-якому з таких кшьюсних поропв:
а) його вщображений у звггност! дохщ, включаючи як продаж! зовшпппм кл!ентам, так 
м!жсегментш продаж! або трансферты! операцп, становить 10 % (або бшьше) сукупно 
(внутр!шнього та зовшшнього доходу) вс!х операц!йних сегменДв;
б) абсолютна величина вщображеного в звггност! прибутку або збитку становить 10 % (а> 
бшьше) бшыно! за абсолютною величиною суми: !) сукупного вщображеного у зв1тнос 
прибутку вс!х операц!йних не збиткових сегменДв, та и) сукупного вщображеного у звггнос 
збитку вс!х операц!йних збиткових сегмент!в;
в) його активи становлять 10 % (або бшьше) сукупних актив!в ущх операц1йних сегмент1в. 
Визначення збутового допом!жного сегмента на основ! критерш доходу в!д реал!зацп продую 
(товар!в, роб!т, послуг) за 2020 рк:

№
запису

Г осподарський 
сегмент

Дохщ
сегмента
вщ
операцш з 
зовшшшми 
покупцями

Дохщ
сегмента
вщ
операц1й з
шшими
сегментами

Сукупний
ДОХЩ
сегмента 
(гр. Зх 
ГР-4)

Пор1вняння
3
критер1ем*

Визнання
зв!тним
сегментом

Кр!
(%]

1 2 3 4 5 6 7
1 Укра'ша 5 030 5 030 в1дпов!дае так 961
2 Експорт 200 200 не

вщповщае
ш 4 %

3 Разом 5 230 5 230 100
Критерш* рядокЗ графиЗ х10%= 523

П рим ака 25. Щ одо безперервностд Товариства
Вплив пандемп коронав!русу СОУГО-19 на господарську д!яльнють АТ «Кварцсамоцвки»:

1. Протягом 2020 року на перюд карантину, пов’язаного з боротьбою з пандем!ею 
коронав!русу СОУГО-19 пращвники пщприемства перебували в умовах простою ¿з 
збереженням 2/3 тарифно’! ставки (посадового окладу), а також за бажанням пращвника 
надавалась вщпустка без збереження заробшно! плати. Зароб!тна плата у пор!внянш з 2019 
роком зменшилася на 823 тис. грн., нарахування единого сощального внеску зменшилося на 84 
тис. грн.

2. Выручка вщ реал!зацп зменшилась на 2135 тис. грн., (5230 - 7365 = -2135) що становить 
29 %. В зв’язку з скороченням замовлень, гранувальна фабрика працювала не на повну 
потужнють.

3. Залежнють вщ залучених кошт1в станом на 31.12.2020 року складае 90 %.
4. Протягом 2020 року об’ем експортних операцш скоротився на 94%.
5. На склад! е велик! запаси сировини ! готово! продукщ!.

Тривалють ! насл1дки пандемп СОУГО-19, а також ефектившсть заход1в уряду на даний момен 
не ясш. Неможливо над1йно ощнити тривалють ! ступ1нь руйн!вност1 даних наслщюв, а тако! 
IX вплив на фшансове становище ! результата д!яльност! Пщприемства в майбутн! зв!тн 
перюди.
Не вважаючи на те, що фшансова зв!тн1сть була п1дготовлена на основ! припущення щодо 
безперервност! д!яльност!, !снують багато невизначеностей.
Кер!вництво пщприемства рахуе, що пщприемство здатне продовжувати свою д!яльн!сть на 
безперервн!й основ! у найбдидсчому майбутньому.

Г олова пр. 
АТ «Ква1 
Г оловни

А.В.Кобець 
М.Н. Кучер
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